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 اغبمد  رب العاؼبُت، كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ؿبمد كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف، كبعد؛
 قاؿ اإلماـ الشيخ اَّدد ؿبمد بن عبد الوىاب رضبو ا يف افتتاح كتابو الذم حنن بصدد مدارستو، قاؿ رضبو ا:  فقد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كتاب التوحيد

اؼبصنف رضبو ا كتابىو بالبسملة، جريا على عادة أىل العلم يف افتتاح التصنيف بالبسملة، كقد قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو  بدأ
ؿ ا يف أكائل فتح البارم: كقد استقٌر عمل اؼبصنٍّفُت على افتتاح كتب العلم بالبسملة. اىػ، كىذا عمل كثَت من اؼبتقدمُت، كردبا أقو 

من أىل و يف موطأ مالك كمصنف عبد الرزاؽ كيف صحيح البخارم كمسند أضبد كأيب داكد، كغَتىم كثَت ظي ، كما تٍلحى صبيع اؼبتأخرين
 العلم، افتتحوا كتبهم اؼبصنفة يف العلم بالبسملة، كىذا منهم: 

 تأسٍّ بكتاب ا العزيز، 
يفتتح رسائلىو بالبسملة، كما ثبت ىذا يف الصحيحُت مث بسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم؛ فإنو عليو الصبلة كالسبلـ كاف 

من حديث ابن عباس عن أيب سفياف رضي ا عنهم يف كتابو عليو الصبلة كالسبلـ إىل ًىرىٍقلى، ككما ثبت يف الصحيحُت أيضا من 
 ح بالبسملة، حديث الرباء يف كتابة العقد الذم كاف يـو اغبيديبية، فدٌؿ ىذا أف األمور اؼبهمة كالعقود تيفتىتى 

أيضا كما ثبت يف البخارم كغَته أف أبا بكر رضي ا عنو بعث أنسا إىل البىٍحرىين كبعث معو كتاب الصدقات كافتتحو 
 بالبسملة، دٌؿ ىذا أيضا أف كتب العلم تفتتح بالبسملة، 

ًإنَّوي ًمٍن سيلىٍيمىافى كىًإنَّوي ﴿كقد ييقاؿ أيضا ىذا من سنة األنبياء؛ فسليماف عليو الصبلة كالسبلـ افتتح كتابو إىل بىلقيس بالبسملة، 
 ، ( أىالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ﴾33ًبٍسًم اللًَّو الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم )

 أف اؼبؤلف رضبو ا افتتح كتابو دبا جرل عليو أىل العلم، كلؤلسباب اليت ذكرت. كاؼبقصود
البسملة: بسم ا الرضبن الرحيم، اتفق أىل العلم على أف اعباٌر كاَّركر ىهنا بسم ا متعلق دبحذكؼ، كاختلفوا اختبلفا 

ؼ طويل يف ىذا الباب، كاألمر فيو قريب، كباالسم طويبل يف ىذا اذكؼ، أىو اسم أك فعل؟ كىل ىو متقدـ أك متأخر؟ خبل
﴾﴿كالفعل جاء كتاب ا عز كجل؛ فقاؿ ا سبحانو   ، ًبٍسًم اللًَّو ؾبىٍرىاىىا﴾﴿، كقاؿ سبحانو اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبٍّكى

 ؛ فعال، خاّصا، متأخراأنو ييقٌدر اذكؼ:  -كلعلو األقرب كا أعلم–كأكثر اؼبتأخرين 
 فؤلف األصل يف العمل لؤلفعاؿ،  :فعبلأما كونيو 

، األكىل أف يكوف فعبل خاصا، بسم ا أقرأ، بسم ا -كليس كما يقوؿ بغض أىل العلم: بسم ا أبتدأ– كأما كونو خاٌصا
آكل، بسم ا أشرب، كنٌبو على لطيفة ىنا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو ا كىي: أف ىذا اؼبستعُت، كىذا الذاكر اسم ا يتربؾ 

فعل فقط، الحظت معي، حينما تقوؿ: باسم ا آكل، يعٍت: أستعُت با كأتربؾ باظبو يف باسم ا يف عملو كلٍّو ال يف ابتداء ال
 أكلي كلو كليس يف االبتداء فقط، 

كأما كونو متأخرا: فقد ذكر كثَت من أىل العلم أف يف ىذا مراعاة لؤلدب مع ا عز كجل، السيما كأف اإلنساف راغب إليو 
 يف فعلو، فناسب أف يكوف التقدمي لو. جل كعبل أف ييعينو كأف يبارؾ لو

كالباء ىهنا اختيلف فيها؛ فقيل ىي للمصاحبة، كقيل ىي لبلستعانة، كقيل غَت ذلك، كاألقرب أهنا لبلستعانة، كعليو فيكوف 
 .متربٍّكا بذكر اظبوبسم اهلل أَُألِّف هذا الكتاب حاَل كوني مستعينا به التقدير يف كبلـ اؼبؤلف: 
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 قائل : بدأ اؼبؤلف رضبو ا بالبسملة، كأخلى كتابىو من أمرين جرت عادة اؼبؤلفُت على ذكرمها: كىهنا قد يقوؿ 
 صلى ا عليو كسلم، أما األمر األكؿ فهو اغبمدلة كالصبلة كالرسوؿ 

 كأما األمر الثاين فهو اؼبقدمة اليت تبُت موضوع الكتاب كاؼبقصود من تأليفو،
كما –أما عن اغبمدلة، فإف اعبواب عن ذلك أف ييقاؿ: قد يكوف مراد اؼبؤلف موافقة ما جرل عليو كثَت من اؼبتقدمُت 

، كىو أهنم يفتتحوف بالبسملة فقط، نعم قلة من اؼبتقدمُت كجيٌل اؼبتأخرين على ذكر اغبمدلة كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ -أسلفت
قدمُت من فعل ىذا، كمسلم رضبو ا، السيما كأنو قد جعل خيطبة لكتابو، لكن ييقاؿ: قد يكوف ا صلى ا عليو كسلم، كمن اؼبت

البخارم رضبو ا مراد اؼبؤلف موافقو ما عليو اؼبتقدموف، السيما كاؼبؤلف رضبو ا متابع يف كثَت من خصائص ىذا الكتاب لئلماـ 
 البسملة دكف اغبمدلة كالصبلة على الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، ىذا جواب.كالبخارم رضبو ا إمنا افتتح كتابو بيف صحيحو، 

رل الرسائل اليت تيفتتح بالبسملة كليس  -كىكذا من تقدـ–كجواب ثاف أف يقاؿ: إف اؼبؤلف رضبو ا  أجرىكا ىذه الكتب ؾبي
رل اػبطب اليت يناسبها اغبمدلة، فكأنو رسالو يكتبها الشيخ ألىل العلم   كاؼبسلمُت لكي ينتفعوا ُّا.ؾبي

كجواب ثالث أف يقاؿ: إف اؼبقصود ىو ذكر ا عز كجل، سواءن بسملى أك ضًبد ا أك صلى على النيب صلى ا عليو كسلم، 
 اؼبقصود أف يذكر ا لتحصل الربكة بذلك، كىذا قد حصل بالبسملة، السيما كىي مشتملة على ثناء بليغ على ا عز كجل.

رابع أف يقاؿ: لعل اؼبؤلف رضبو ا ضبد ا كصلى على النيب صلى ا عليو كسلم بلسانو، كال يلـز أف يذكر ىذا  كجواب
 بقلمو.

أف اؼبؤلف افتتح بعد قولو بسم ا الرضبن  -نسخ كتاب التوحيد–كجواب خامس أف يقاؿ: إنو قد جاء يف بعض النسخ 
أصلي كأسلم على ؿبمد كآلو كصحبو. ذكر ىذا الشيخ عبد الرضبن بن حسن يف فتح اَّيد، قاؿ: كقد الرحيم بقولو: اغبمد ، ك 

كقع يل نسخة خبط اؼبؤلف فيها كذا ككذا. كىي اليت اعتمدىا يف فتح اَّيد، فإنو ذكر ىذه النسخة اليت فيها البسملة كاغبمدلة إىل 
 آخره.
و ا يف الفتح، جيٌل ىذه األجوبة أجاب ُّا ابن حجر رضبو ا عن عدـ طبعا ىذه األجوبة قد أجاب ُّا ابن حجر رضب 

 افتتاح البخارم رضبو ا يف صحيحو باغبمدلة كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم.
أف يقاؿ: إف أما اؼبقدمة، كىو كونو جعل الكتاب خاليا من ذكر اؼبقدمة كما ىو عادة أىل العلم، فإف اعبواب عن ىذا 

الغرض من اؼبقدمة ىو بياف حىدٍّ موضوع الكتاب كبياف الغرض من تأليفو، كىذا قد حصل بقولو: كتاب التوحيد، فكل من يقرأ 
فإنو يعلم موضوع الكتاب، كأنو ـبتص ببياف متعلقات التوحيد كبياف حدٍّه كأنواعو كمكمبلتو كما  -كتاب التوحيد–ىذه الكلمة 

 ، فاستغٌت ُّذا رضبو ا تغليبا عبانب اإلجياز على جانب اإلطناب.يقدح فيو إىل آخره
كىو: أنو رضبو ا إمنا أراد أاٌل يتقٌدـ بُت يدىم ا كرسولو صلى ا عليو كسلم، السيما  كأجاب بعض أىل العلم جبواب ثاف

كما –بلة كالسبلـ أف جيعل االفتتاح بكبلـ ا كالكتابي كتابي توحيد، فمن تعظيم ا كمراعاة األدب معو كمع رسولو عليو الص
، قاؿ كتاب التوحيد مث عٌقب على ىذا بقولو: كقوؿ ا تعاىل، كذكر طبسة آيات، كذكر حديثا عن رسوؿ ا صلى ا عليو -فعل

نو مل جيعل ضبدلة لكتابو عن صنيع اإلماـ البخارم رضبو ا يف كو  كسلم كذكر أثرا، كىذا اعبواب لطيف، أجاب بو بعض أىل العلم
 الصحيح، كإف كاف اغبافظ رضبو ا قد تعقب ذلك كنظر فيو، كما ذبده يف أكؿ الفتح.

 قاؿ مؤلف رضبو ا: كتاب التوحيد 
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 كتاب: خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ تقديره: ىذا كتاب التوحيد.
العرب: تىكىتَّبى بنو فبلف إذا اجتمعوا، كمنو  كالكتاب مصدر كىتىبى يىكتيب، كىذه اؼبادة يدكر معناىا على اعبمع، كمنو قوؿ

دبعٌت مفعوؿ يغٍت كتاب مكتوب،  الكتابة؛ ألف فيها اجتماعى اغبركؼ كالكلمات، كاؼبقصود أف الكتاب الذم ىو على زًنىة ًفعىاؿ
 و ا بقولو كتاب.بساط مبسوط، ًفراش مفركش، أنو مكتوب فيو التوحيد كبيانو كما يتعلق بو كما يتعلق بضده، ىذا مراده رضب

كأما التوحيد فإنو مصدر كىحَّد يػيوىحٍّد، كىذه اؼبادة مدارىا على الوىحدة كاالنفراد، كاؼبقصود بالتوحيد من جهة اللغة: جعليكى 
ح كاحدا، أك حكمك على الشيء بأنو كاحد، أك نسبة الشيء إىل الوحدانية، بكلٍّ عرٌب أىل العلم، كبعضهم ذكر أنو ال يصل الشيءى 

، كما ذكر ىذا الٌسٌفاريٍت يف الٌلوامع، فإنو ذكر أف ىذا ال أف يقاؿ يف التوحيد إذا نيسب إىل ا عز كجل: جعلك الشيءى كاحدا
يصليح ألف ا عز كجل كاد بالذات ال جبعل العباد لو كاحدا، كما ذكره رضبو ا ليس بوجيو؛ ألف اعبىٍعلى يأيت كييراد بو اػبلق 

باغبكم بالشيء على الشيء  -كما يقوؿ الراغب األصفهاين يف اؼبفردات–، كيأيت ًذم جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ًفرىاشنا﴾الَّ ﴿كالتصيَت 
ًئكىةى الًَّذينى ىيٍم ًعبىادي الرَّضٍبىًن ًإنىاثنا﴾﴿ ى  ك خلقوىم، ، كليس اؼبقصود ىنا أهنم صٌَتكىم أالًَّذينى جىعىليوا اٍلقيٍرآفى ًعًضُتى﴾﴿، جىعىليوا اٍلمىبلى

 كإمنا اؼبقصود أهنم حكموا على اؼببلئكة بأهنم إناث، إىل آخره.
أما التوحيد يف الشرع فإنو: إفراد ا عز كجل بالربوبية كاأللوىية كاألظباء كالصفات، كعرٌب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو ا يف 

 األشياء يف ما ىو من خصائصو.موضع يف الفتاكل بعبارة لطيفة فقاؿ: ىو أاٌل يىشرىكىو شيء من 
 قد جاء يف النصوص، يف أحاديث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف مواضع، كمن ذلك: -التوحيد-كىذا الٌلفظ 

: اإلماـ أضبد من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ لعمرك بن العاص خرجوما 
لتوحيد فتصٌدقت عنو كصيمتى عنو نفعو ذلك"، كىذا اغبديث حسنو الشيخ ناصر رضبو ا كصححو "أما أبوؾ، فلو كاف أقٌر با

 الشيخ أضبد شاكر.
نسأؿ ا العافية، –كمن اؼبواضع أيضا، ما خرجو الًتمذم من قولو صلى ا عليو كسلم: "يدخل قـو من أىل التوحيد النارى 

مث تدركيهيم الرضبة فييخرىجوف كييلقىوف على أبواب اعبنة فييفيض  -لى خطر اؼبعاصيمن أىل التوحيد كيدخلوف النار، ىذا يدلك ع
 عليهم أىلي اعبنة اؼباءى" اغبديث.

كمن ذلك أيضا، ما ثبت يف الصحيحُت من حديث ابن عمر: "بيٍت اإلسبلـ على طبس"، جاء يف ركاية عند البخارم: "على 
 أف يػيوىحَّدى اي".

حُت من حديث ابن عباس يف بعث النيب صلى ا عليو كسلم معاذا إىل اليمن، جاء يف ركاية عند كذلك ما ثبت يف الصحي
 مسلم قوليو صلى ا عليو كسلم: "إنك تأيت قوما من أىل الكتاب، فليكن أكؿ ما تدعوىم إىل أف يوحٍّدكا ا".

 صلى ا عليو كسلم، قاؿ: "فأىىلَّ النيب كمن ذلك أيضا، ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر يف قصة حىجَّة النيب
 صلى ا عليو كسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك".
ذيكا ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ؼبا طاؼ كأتى اؼبقاـ كقاؿ  كأيضا جاء من حديث جابر عند أيب داكد أف النيب صلى ا عليو كسلم ﴿ كىازبًَّ

 ؿ جابر: "فقرأ بالتوحيد كقل يا أيها الكافوف"، أراد بذلك سورة اإلخبلص.، يقو ميصىلًّى ﴾
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كأيضا من اؼبواضع، ما ثبت عند ابن ماجو من حديث أيب ىريرة كمن حديث عائشة: "أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف إذا 
بالببلغ فبٌن مل ييضىحٍّ، كذبح اآلخر عن ؿبمد أراد أف يضحيى اشًتل كبشُت عظيمُت فذبح أحدىمها عٌمن شهد  بالتوحيد كلنبيو 

 كأؿ ؿبمد صلى ا عليو كسلم".
إٌف ىذا اللفظى  -كقد قيل–اؼبقصود أف ىذه اعبملة من اؼبواضع اليت جاء فيها لفظ التوحيد، ذكرهتا ألنو قد يقوؿ بعض اعبيٌهاؿ 

 لفظه ؿبدث غَت مأثور، كىذا دليل على جهل قائلو.
استقراء كتاب ا كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو ينقسم إىل قسمُت: إىل توحيد اؼبعرفة  ىذا التوحيد، قد دؿ

كابن القيم يف اؼبدارج كيف اجتماع اعبيوش –كاإلثبات كإىل توحيد القصد كالطلب، ىكذا ذكر كثَت من أىل العلم، كبعضهم عرٌب 
تقادم كالتوحيد القصدم الطٌليب اإلرادم، كبعضهم عرٌب لتعبَت ثالث كىو بالتوحيد العلمي اػبربم االع -اإلسبلمية كيف غَتمها

 حيد العلمي كالتوحيد العملي، ككل ىذه اؼبصطلحات تعود على معٌت كاحد.التو 
 كمن أىل العلم من جعل القسمة ثبلثية، فقاؿ: توحيد الربوبية كتوحيد األلوىية كتوحيد األظباء كالصفات.

متفقاف، توحيد اؼبعرفة كاإلثبات ىو توحيد الربوبية كتوحيد األظباء كالصفات، كتوحيد القصد كالطلب  كالتقسيماف دبعٌت كاحد،
 ىو توحيد األلوىية.

دثه مبتىدىعه، ابتيدًع من ابن  كىنا حيسين أف ييشار إىل أف بعض أىل البدع مل يزالوا ييثَتكف قضيةو كىي أف ىذا التقسيمى تقسيمه ؿبي
، كىذا اإلنكار داٌؿ على جهل تيمية كتابعو عليو  من بعده إىل ؿبمد بن عبد الوىاب كإىل تبلميذه كمن ىم على مدرستو إىل اليـو

 قائلو، كقد نوقشت ىذه اؼبسألة من عدد من أىل العلم، كأنا أذكر فيها قوال ـبتصرا لعلو يكفي يف الرٌد على ىؤالء:
ال يوجد شيء اظبو توحيد ا بالربوبية كتوحيده باأللوىية مثبل، يعٍت ليس  يقاؿ ؽبذا اؼبنًكر: أنت بُت أمرين، إما أف تقوؿ: إنو

كأف تفرده باأللوىية، كقائل ذلك إما ال عقل ؽبوال يدرم ما خيرج من رأسو، أك أنو ملحد كافر ال  ىناؾ شيئا أف تفرد ا بالربوبية
 قاؽ ا عز كجل بالعبادة كال يؤٌديها لو، كىذا ال كبلـ لنا معو.يثبت انفرادا  عز كجل باػبلق كاؼبلك كالتدبَت كال يؤمن باستح

كالتفريق باطل، إذا ىو يناقش يف التفريق، كأف  -توحيد الربوبية مثبل ىو توحيد األلوىية–أك ىو قائل إنو ال فرؽ بُت التوحيدين 
ىذا شيء كىذا شيء، كمثل ىذا يقاؿ لو: ماذا تقوؿ يف رجل يؤمن بأف ا عز كجل كحده ىو اػبالق الرازؽ اؼبدبر، لكنو يسجد 

ُت، بل قد كفرت با، كإف قلت ىو مشرؾ، فيقاؿ لو: ماذا لؤلصناـ كيتعٌبد ؽبا؟ إف قلتى ىو مسلم فقد خالفت إصباع اؼبسلم
: أظبيو توحيدا، فيقاؿ لك: كمن أين إذا جاءه الشرؾ، كقد جاء  تسمي اعتقاده بأف ا كحده اػبالق الرازؽ اؼبدبر؟ إف قلتى

آخر، فيقاؿ: قد فرٌقت  بالتوحيد؟ كيف تصفو بالشرؾ كقد حاء بالتوحيد؟ كإف قلت: ىو جاء جبزء من التوحيد كخالف يف جزء
ٍمتى قولىك، كحنن ال ننازعك يف ألفاظ، سىمٍّ ىذين النوعُت جزأين أك ظبهما ما شئت، فالنزاع معك ليس يف األلفاظ كإمنا يف  كىدى

 اؼبعٍت، فأنت قد قلت بالتفرؽ بُت ىذين األمرين كالبٌد.
 جهل منك بلغة العرب كبكتاب ا عز كجل؛  ية توحيد الربوبية كتوحيد األلوىكيقاؿ لو ثانيا: إف عدـ تفريقك بُت

ًفعاؿ دبعٌت  -الذم تينسب إليو األلوىية– إلهـبتلفتاف مبٌت كمعٌت؛ أما اؼببٌت، فإف  إلهككلمة  ربمن جهة اللغة، فإف كلمة أما 
، كىي رب ا مفعوؿ، كتاب دبعٌت مكتوب، بساط دبعٌت مبسوط، ًفراش دبعٌت مفركش، فإلو على زًنىة اسم اؼبفعوؿ، كأم فأصلها رابٌّ

 على زنة اسم الفاعل، كيا جهلى من ال يفٌرؽ بُت اسم اؼبفعوؿ كاسم الفاعل.
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أًلوى يىٍألىوي إؽبىىةن كأيلوًىيَّةن ليست ىي الربوبية، فاأللوىية دبعٌت العبادة كالتذلل  -اليت ىي اؼبصدر–كأما من جهة اؼبعٌت، فإف األلوىية 
 وي إذا ذىٌؿ كتعٌبد.باتفاؽ أىل اللغة، ألىو يىألى 

ا"، "أف تلد األمىة ربػَّتىها"، فأين  كأما الربوبية، فإف الرب ىو اؼبالك السيٍّد، كما جاء اغبديث يف ضاٌلة اإلبل: "حىت يلقاىا رُّه
 معٌت اؼبعبود من معٌت اؼبالك السيد؟ فكيف جيعلهما كلمتُت يف معٌت كاحد؟ ىذا جهل منو باللغة.

، فإنو يلـز منو أف قوؿ اؼبسلم: )ا ربه الناس( ك)ا إلو الناس( شيء كاحد ال فرؽ بينهما، كىذا كأما اعبهل بكتاب ا
، كعلى قوًلك، يكوف ىذا تىكرارا ( ًإلىًو النَّاًس﴾2( مىًلًك النَّاًس )1﴿قيٍل أىعيوذي ًبرىبٍّ النَّاًس )؛ ألف ا عز كجل قاؿ: جهل بكتاب ا

ككبلـ ا يينزَّه عن التَّكرار الذم ال فائدة فيو، كما أف يف قولك نفيا لببلغة القرآف؛ ألف قولىك يقتضي  -كذلكأليس  -ال فائدة منو 
أنو ديكن أف يكوف معٌت السورة، ديكن أف تقوؿ: قل أعوذ برب الناس ملك الناس رب الناس، كىذه لغة ال يقع فيها أىبٍػلىدي الناس، 

 كبلـ ا عز كجل.فكيف بأفصح الكبلـ كأبلغو كىو  
 اتضح ُّذا أف التسوية بُت الربوبية كاأللوىية جهل من قائلها كخطأ عظيم.

: إف النيب صلى ا عليو كسلم مل يكن يقوؿ ألصحابو: -كما أكثر ما قالوا–كيقاؿ أيضا يف الرد على ىذا الشخص، إذا قاؿ 
عليهم: ككذلك مل يكن النيب صلى ا عليو كسلم يقوؿ ألصحابو:  اعلموا أف التوحيد ثبلثة أقساـ، ىكذا يقولوف، فيقاؿ يف الرد

اعلموا أف التوحيد نوع كاحد كأنو ال فرؽ بُت الربوبية كاأللوىية، ىذا جواب ميتًَّجو كاٌلال؟ جواب ميتًَّجو، ككل جواب ؽبم على ما 
 أكردناه ىو جواب ما عليهم يف قوؽبم.

ا عليو كسلم مل يقل ذلك؟ نعم مل يقيٍلو ُّذا اللفظ لكنو قالو باؼبعٌت، كالعربة إمنا ىي كيقاؿ ثانيا: كمن قاؿ لك إف النيب صلى 
صى.  باغبقائق كاؼبعاين ال باأللفاظ كاؼبباين، كأدلٌتنا على ذلك ال ربي

كتب ثالثا: إف قولك يقتضي أف صبيع التقسيمات االستقرائية الشرعية غلط كباطل كضبلؿ، كبالتايل فكب الفقو ك كيقاؿ 
االعتقاد كغَتىا من كتب العلم اليت تطفح بالتقسيمات الشرعية االستقرائية كلها غلط كاحنراؼ كضبلؿ، ألهنا صبيعا مل يأت فيها 
حديث كاحد يقسم فيها النيب صلى ا عليو كسلم اؼبسألة إىل أقساـ، أك يعدد شركطا، أك يذكر أركانا، إىل غَت ذلك، فكما تقوؿ 

 ىهنا قل ىناؾ.
قاؿ رابعا: إف ىذا النقد اؼبتوجو من ىذا اإلنساف يف قضية التقسيم االستقرائي دليل على قلة علم ىذا القائل؛ كذلك أف كي

االستقراء ليس مثبتا شيئا جديدا حىت يقاؿ ما الدليل عليو؟ كىل قاؿ ىذا النيب صلى ا عليو كسلم كمن سبق ىذا من أىل العلم؟ 
ال يثبت شيئا جديدا، كإمنا يربز شيئا موجودا، كبالتايل فالسؤاؿ ينبغي أف يكوف: ىل ىذا االستقراء  ىذا ال يقاؿ؛ ألف االستقراء

صحيح؟ ىل دٌلت األدلة على مضموف ما ذيكر أـ ال؟ أما أف يقاؿ أف النيب صلى ا عليو كسلم نٌص على ىذا أك مل ينٌص عليو، 
 غَت كارد، ىذا ال يٌتجو كال يوٌجو ىذا السؤاؿ يف قضية استقرائية شرعية.أك سبق إىل ىذا سابق أك مل يسبق، ىذا يف اغبقيقة 

اٌتضح إذا ُّذا اعبواب اؼبختصر أف ىذا اؼبنًكر ال يعرؼ حقائق ما جاء يف كتاب ا كيف سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، 
 أك أنو معاند مكابر.

 نعود إىل أقساـ التوحيد، كما أسلفت، ينقسم التوحيد إىل تقسيم ثنائي أك تقسيم ثبلثي؛
 أما توحيد األلوىية فإنو سيأيت البحث فيو إف شاء ا تفصيبل، كجٌل كتاب التوحيد إمنا تناكؿ ىذا النوع.
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فو بو رسولو صلى ا عليو كسلم من غَت كتوحيد األظباء كالصفات الذم ييعٌت بو: اإلدياف دبا كصف ا بو نفسو، كدبا كص
 تكييف كال سبثيل كمن غَت ربريف كال تعطيل، ىذا النوع سيأيت عنو طرؼ من الكبلـ إف شاء ا يف باب مستقل.

 الذم يراد بو إفراد ا بالعبادة، سيأيت عنو حبث تفصيلي إف شاء ا. -كما أسلفت–كتوحيد األلوىية 
ييعرَّؼ بأنو إفراد ا بأفعالو ، كبعض أىل العلم يعرٌب بعبارة أخرل فيقوؿ: إفراد ا بالػميلك كاػبلق  فإنوتوحيد الربوبية، أما 

، كىذه األمور ىي أصوؿ أفعاؿ ا عز كجل، كىذا النوع من التوحيد قد دؿ عليو: الفطرة كالعقل كالنقل كاغًبٌس، كالرَّزؽ كالتدبَت
الق الػميحًيي اؼبميت اؼبعطي اؼبانع القلوب، فأكؿ ما يقع يف القلب إفراد ا عز كجل بالربوبية كأنو اػب كىو أكؿ األنواع اليت تصل إىل

اؼبدبٍّر كحده ال شريك لو، مث يرتقي بعد ذلك إىل توحيد األلوىية فيتوجو بقصده كطلبو كتذ كعبادتو  عز كجل، كلذلك يقوؿ 
 لوىيًة توحيدي الربوبيًة، من األبواب اليت ييوَى منها إىل توحيد األلوىية توحيدي الربوبية.ابن القيم رضبو ا: فبابي توحيًد األ

: كأما توحيد الربوبية فهو األصل، كال يغلىط يف -كما قاؿ اإلماـ اَّدد ؿبمد بن عبد الوىاب رضبو ا مبٌينا أمهيتىو–ىذا النوع 
ربقق بوجو الربوبية على كجو الكماؿ فإنو سيعٌظم اى كحده كسيتوجو لو بالقصد األلوىية إال من مل يعطو حقَّو، كإال فإف من 

 كالعباد، كلن ينصرؼ يف ىذا إىل غَت.
ٌقة كالتفصيل كالكماؿ، قد أقركا بو  قد دلت األدلة كالواقع على أف اؼبشركُتىذا التوحيد  على كجو اإلصباؿ، ال على كجو الدٍّ

لةو أنواعه من النصوص، منها: كدكىذا موضع مهم، تنبٍَّو لو،   ؿ على إقرارىم بو صبي
أىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّ اللَّوي﴾تصرحيهم بأف ا ىو اػبالق الرازؽ اؼبدبٌر كحده   ﴿كىلىًئٍن سى

كنوع ثاف من األدلة، كىو كوهنم يف الشدائد يلجؤكف إىل ا كحده، فهذا دليل على أهنم يعتقدكف أف مصاريف األمور بيد ا 
 ﴿فىًإذىا رىًكبيوا يف اٍلفيٍلًك دىعىويا اللَّوى ـبيًٍلًصُتى لىوي الدٍّينى﴾عز كجل، قاؿ ا عز كجل: 

على أف اؼبشركُت إمنا كانوا يتوجهوف بالعبادة آلؽبتهم العتقادىم أهنا تقرُّم إىل ا  كنوع ثالث من األدلة، كىي األدلة اليت تدؿ
، كما كانوا يعتقدكف أهنا ىي اليت زبلق كىي اليت ربيي ﴿مىا نػىٍعبيديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرٍّبيونىا ًإىلى اللًَّو زيٍلفىى﴾كأهنا شافعة ؽبم عند ا عز كجل 

 كىي اليت سبيت
، جاء عن ابن عباس رضي ا عنهما يف ﴿كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى﴾ن األدلة، كىو قولو سبحانو:كنوع رابع م

من إدياهنم: إذا قيل ؽبم: من خلق السماكات كمن خلق األرض؟ قالوا: ا، ما خٌرجو ابن جرير يف تفسَته، قاؿ رضي ا عنو: "
 كىم يشركوف"

ا ، أف الناظر يف كتاب ا جيد أنو قد جاء فيو األمر بعبادة ا عز كجل -كىو النوع اػبامس–كمن أنواع تلك األدلة  ﴿يىا أىيػههى
يي كدييت كحده، فدؿ ىذالنَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي﴾ ا ، كمل يأت فيو: يا أيها الناس كحٍّدكا ا يف ربوبيتو، أك اعتقدكا أف ا ىو الذم حيي

 على أف ىذا األمر ؿبل تسليم كإقرار من اؼبشركُت.
ىذه صبلة من األدلة اليت تدؿ على موقف اؼبشركُت من توحيد الربوبية، ككما أسلفت، ال ييظىنَّ أهنم مؤمنوف ُّذا التوحيد كما 

شيخ اإلسبلـ رضبو ا يف  كما يقوؿ–عليو أىل اإلسبلـ، ليس اؼبراد ذلك، إمنا ىم يف اغبملة مقركف ُّذا التوحيد، كإال فهم 
: مشركوف يف بعض الربوبية، يعٍت: عندىم خلل يف بعض تفاصيل الربوبية، من ذلك مثبل: أهنم يعتقدكف أف شبٌة تصرفا -موضع
صرؼ لنوع من أنواع ، كمن ذلك أيضا أهنم كانوا سيتسقوف باألزالـ، كىذا منهم ﴿ًإٍف نػىقيوؿي ًإالَّ اٍعتػىرىاؾى بػىٍعضي آؽًبىًتنىا ًبسيوءو﴾لآلؽبة 
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، ﴿لىٍو شىاءى اللَّوي مىا أىٍشرىٍكنىا كىالى آبىاؤينىا كىالى حىرٍَّمنىا ًمٍن شىٍيء﴾التصرؼ يف ىذا الكوف لغَت ا عز كجل، أيضا احنرافهم يف باب القدر 
 ىو معلـو فرع من فركع الربوبية. ال شك أف ق خلل منهم يف توحيد الربوبية، فإف باب القدر كما

ىذه األكجو تدلك على أهنم مل يكونوا مقرٍّين على كجو الكماؿ بتوحيد الربوبية، لكن القدر الذم أقركا بو، كىو أهنم يقركف 
كاػبلق كالرَّزؽ كاإلحياء كاإلماتة إىل آخره، ىذا كاؼ يف باإلصباؿ بربوبية ا عز كجل كانفراده بذلك، السيما يف كصوؿ الربوبية  

لوىية، كىكذا كانت طريقة القرآف، طريقة القرآف يف عرض توحيد الربوبية أنو جيعل توحيد الربوبية دليبل على إلزامهم بتوحيد األ
( رىبه السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا 4﴿ًإفَّ ًإؽبىىكيٍم لىوىاًحده )توحيد األلوىية، كىذا لو نظائري كثَتة يف كتاب ا عز كجل، كقولو تعاىل: 

نػىهيمىا كى  ؛ مًلى كاف اإللو كاحد؟ اعبواب: ألنو رب السماكات كاألرض كما بينهما كرب اؼبشارؽ، كمن ذلك أيضا قولو رىبه اٍلمىشىارًًؽ﴾بػىيػٍ
ا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي﴾تعاىل:  كىالًَّذينى ًمٍن الًَّذم خىلىقىكيٍم ﴿علة يف ذلك ل، مًلى؟ كأف ىناؾ التفاتا كسؤاال، مًلى؟ اعبواب أف ا﴿يىا أىيػههى

ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾، مث قاؿ يف ختاـ السياؽ ﴾قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى    ﴿فىبلى ذبىٍعىليوا لًلًَّو أىٍندى
 إذا فاألدلة كثَتة يف كتاب ا دالة على أف توحيد الربوبية دليل على توحيد األلوىية، كىذه مسألة ينبغي أف يتنبو إليها طالب
ا العلم، كىي: أف القبوريُت اؼبشركُت حريصوف على أف ينفوا عن اؼبشركُت إقرارىم بتوحيد الربوبية، يعٍت يريدكف أف يثبتوا أف شركىهم إمن

تعٌلق بتوحيد الربوبية، حىت ال يقاؿ ؽبم: إف النصوص اؼبتعلقة بالتوحيد كإف النيب صلى ا عليو كسلم إمنا جاء أكؿ ما جاء كيف أىم 
جاء بو لتقرير توحيد األلوىية، كلذلك يريدكف أف يصرفوا النصوص اؼبتعلقة بإثبات الشرؾ ؼبن دعا غَت ا، كؼبن توجو بالعبادة  ما

لغَت ا، يصرفوهنا إىل اعتقاد اإلشراؾ مع ا يف الربوبية، كأف صرؼ العبادة كحده لغَت ا ليس شركا، ىذا الذم يريدكف الوصوؿ 
، كىذه قضية ينبغي أف تتنٌبو ؽبا كأف تعرؼ أف النصوص يركزكف كثَتا على أف اؼبشركُت مل يكونوا مقرٍّين بتوحيد الربوبيةإليو، كلذلك 

صى بنوع صعوبة، اليت تدؿ على أف اؼبشركُت مقٌركف بتوحيد الربوبية كلذلك كاف الذم ييوجَّو إليهم من األمر إمنا  متكاثرة، إمنا ربي
 توحيد الربوبية، كأنو جيًعل إقرارىم بتوحيد الربوبية دليبل عليهم يف إشراكهم يف توحيد األلوىية.تعٌلق بالعبادة ليس ب

 على كل حاؿ ىذا اؼبقاـ يف ما يتعلق دبوقف اؼبشركُت حيتاج إىل تفصيل، كلعٌلو يأيت لو موضع قادـ إف شاء ا.
مُت: اؼبعرفة كاإلثبات ك القصد كالطلب، أك إىل التقسيم اؼبقصود أف النصوص قد دلت على أف التوحيد ينقسم إىل ىذين القس

 الثبلثي الذم أسلفت، كىذه األدلة جاءت على نوعُت: 
جاءت بإثبات كل نوع على ًحده؛ فأدلة دلت على انفراد ا بالربوبية، كأدلة دلت على انفراد ا باأللوىية، كأدلة دلت على 

 انفراد ا باألظباء كالصفات.
نػىهيمىا فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ ًلًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي دلة جبمع ىذه األنواع يف سياؽ كاحد؛ كجاءت أ ﴿رىبه السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

يًّا﴾ مي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن ﴿يىا أىيػههىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكي ، أنواع التوحيد الثبلثة يف ىذا السياؽ، كذلك يف قوؿ ا جل كعبل: ظبًى
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾إىل أف قاؿ:  قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى﴾ كىو سورة –، بل يف فاربة القرآف كيف خامت القرآف ﴿فىبلى ذبىٍعىليوا لًلًَّو أىٍندى

 .ما يشَت إىل ىذا التقسيم -الناس
متكاثرة، كيف اعبملة توحيد اؼبعرفة كاإلثبات كتوحيد القصد كالطلب، العبلقة بينهما: أف توحيد إذا األدلة يف ىذا اؼبوضوع 

اؼبعرفة كاإلثبات يلـز منو توحيد القصد كالطلب، كتوحيد القصد كالطلب يتضمن توحيد اؼبعرفة كاإلثبات، فمن أقر بانفراد ا عز 
باأللوىية، كمن أفرد ا عز كجل باأللوىية فإف ذلك منو يقتضي أنو قد أفرد ا عز  كجل يف الربوبية فإنو يلزمو أف ييفرد ا عز كجل

 كجل يف الربوبية.
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لعلنا نكتفي ُّذا القدر، كييبتدأ الكبلـ عن الباب األكؿ يف ىذا الكتاب العظيم من الدرس القادـ، كا عز كجل أعلم، كصلى 
 ا على ؿبمد كألو كصحبو كسلم.


